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 مقدمه 
بازار محصوالت كشاورزي، تغییر  تحوالت مانند ييها چالش باكشور  كشاورزيبخش  امروزه

 به روستا هايمهاجرتتولید و  هايفناوريتغییرات اقلیم، تحوالت  كنندگان،مصرفساليق 

از  يكي ه،توسعطريق تحقیق و  ازدستیابي به فناوري مناسب  ،رواين ازاست.  رو هروب شهر

 نیب .ستباالاصلي نظام تحقیقات كشاورزي در راستاي پاسخ به تحوالت  هايدغدغه

-Yongوجود دارد ) يدار يمعن رابطة ها يفناورتوسعه و خلق نوآوري در  و تحقیق هاي فعالیت

Hui et al., 2008 .)تنها  ،نوظهور ديجد يازهایدر بازارها و ن محیطي تحوالت به پاسخ در

 وندیپ رايز ،شود سازمان  ينوآور لیپتانس يسبب ارتقا تواند يكه م ستها تجمع دانش سازمان

(. Chang & Lee, 2008) شود يم ينيكارآفر تيو در نها ينوآور سازنهیزم تیدانش و خالق

كشور در سطوح  يموجبات رشد اقتصاد شدنفراهمسبب  يكشاورز يدیدر نظام تول ينوآور

 يبخش كشاورز يريپذرقابت شيافزا ،يشغل ديجد يهافرصت اياشتغال  جاديمختلف، ا

در  يالمللنیبو كسب شهرت و اعتبار  ديجد يبه بازارها يابیدست ،كشورها ريكشور با سا

 (.Adams et al., 2006) ددار يدر سطح جهان ييباال يتقاضا ،ينوآور كه شود يم يموارد

(، يادیبن يفناور) ديجد دةياشامل  كه شود يمتوجه  يمنبع اساس سه به يفناور کيخلق  يبرا

مربوطه به  اتیدر ادب كه استمخاطرات( و كاركنان  يرو يرسم يارذگ هيسرما) هيسرما

عنوان  به تمركز بر دانش به ازین لیدلبه ،درواقع (.Cooper, 2007) اند شده ریتعب يانسان ةيسرما

 انیبن دانش ينيكارآفر مفهوم كه است ديجد يسازمان چارچوب توسعةو  يفن ينوآور يمبنا

 (.Koners & Goffin, 2005) شد مطرح

 يها سازماندر  يها قیتحقدر بطن  نانهيكارآفر يهاتیفعالبه  انیبن دانش ينيكارآفر

 ويژگيها  آن يدر دانش برا عيسر يهاشرفتیپ كه ييهاسازمان يعني ؛اشاره دارد يپژوهش

 تيو درنها يرقابت تيمز به مخاطره کيخلق  نديفرا ،آن قياز طر و شود يمحسوب م يبارز

با  ،درواقع .(Leitner & Warden, 2004) شود يممنجر  هدف مشترياندر جلب نظر  تیموفق

 كلیديجزء  عنوان بهدانش  تيريمد ر،ییدرحال تغ ياقتصاد يهاطیو مح  يفناور عيسر يارتقا

 شدننهينهاد ضرورت امروزه (.Adams et al., 2006مطرح شد ) سازماني هاينوآوريدر 

 يامر داريپا ةو توسع ينوآوربه  دنیرسمختلف از جمله  ليدال به هاقیتحقدر  ينوآور
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فرينانه آمطلوب تحقیق و توسعة كار هايويژگي ي(. برخWu, 2010است ) يضرور 

(1
ER&Dيفناور عمر چرخة شيافزااست:  ري( شامل موارد ز (Tornatzky et al., 2002)، 

ستيز(، كاهش مخاطرات Kirschbaum,2003فناوري ) توسعة يگذار هيسرما سکيكاهش ر

 يزراعبوم مناطق با يفناور محیطيزيست قی(، تطبUNFCCC,2008) يفناور يطیمح

(AEZ
( و Sarma, 2008: 3-5فناوري ) عمر چرخةو افزايش  يفناور افزودة(، افزايش ارزش 2

و  يفناور ازیمورد ن يمصرف انرژ زانیدر نوع و م رییتغ واسطةحمايت از نوآوري پايدار به 

 فرينيكارآ بعد چهار آثار به ،حاضر تحقیق رد .(ICC, 2007) آن بلندمدت يمنف آثاركاهش 

 ،كارآفرينانه گیريجهتدانش بین سازماني،  اشتراک رندةیكه دربرگ شود يم توجه بنیاندانش

 تحقیقات نظام در ابعاد اين به دسترسي در( Yuan et al., 2009)وري آنوكاربست دانش و 

اقتباس شد. بر مبناي اين  3بنیانمنبعمبناي نظري تحقیق حاضر از تئوري  .است كشاورزي

بهبراي هدايت اطالعات پیرامون منابعي  چارچوبي ارائة توانايي به كارآفرينانهدانش  ،تئوري

 كارآفريننقش  ،خلق ارزش اشاره دارد. درواقع يبرا هانآ از برداريبهرهو  اهمیتكم ظاهر

ارزش  توانندميكه اطمینان وجود دارد  است فرايندهايي به منابع هدايت نةیزمدر  گیريتصمیم

 هنر توانكارآفريني را مي ،درواقع(. Alvarez & Barney, 2001) ندكنآن منابع را هويدا 

پیچیده از  ياين تئوري كارآفريني را بخش .دكرناهمگن قلمداد  ظاهربه منابع از جديد تركیب

پژوهش حاضر با هدف اصلي بررسي نقش  ،مبنا اين بر (.همانداند )مي محورمنبع يچارچوب

كشاورزي كشور انجام  تحقیقات يها همؤسستحقیقاتي  عملكرد در بنیاندانشكارآفريني 

 .گرفت

 

 تحقیق پیشینةو  موضوع ادبیات بر مروري
موضوع  نيا به ابتدا ديبا يفناورمربوط به  مطالعات نةیزمدر  ينيكارآفر مفهوم مطالعة يبرا

 نهیزم نيرا در ا يمطالعات يكل حوزةدو  يسازمان ينيمفهوم كارآفر يریگ شكلكه  شود دیكأت

                                                 
1. Entrepreneurial Research and Development 

2. Agro Ecological Zone 

3. Resource based theory(RBT) 
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سازمان  کي يبرا تیفیك اي هيسرما عنوان به ينيكارآفر ،اول كرديدر رو .است داده گسترش 

 و يسنت يساختارها يجا به محورشبكهو  کیارگان يساختارها ع،ي. رشد سرشود يم فيتعر

 يها سازمان برخالف -ها سازمان نيا. دهد يها را شكل م سازمان نياساس ا کیروكراتوب

 كرديدر رو .ندارییتغ آمادةو همواره  يطیمح راتییو سازگار با تغ ريپذانعطافنوآور،  -يسنت

 سازمان يها همؤسسكاركنان و  ران،يمد يرفتار يژگيو عنوان به يسازمان ينيكارآفر ،دوم

 .(Brannback et al., 2009) ستین نظر مد ييتنهابهخود سازمان  يو آناتوم دوش يم فيتعر

بر ابعاد تحقیق  بنیاندانشتحقیق حاضر با تمركز بر رويكرد اول به بررسي چهار بعد كارآفريني 

 .پرداخت كارآفرينانه توسعةو 

 

 ER&Dو  سازمانیبین دانش اشتراك ارتباط
سازمان در  يرهبر فيكاركنان از عمده وظا نیآن ب يگذاراشتراکدانش و  دیتول يسازنهیزم

و  ها يفناوردر  ينوآور ديباكه  ابدي يتبلور م ينوآورقرن حاضر است. دانش در قالب 

 ينیو بازب ديجد يتيريمد يمحصول، ساختارها دیتول يبرا ديجد يهانديفرا د،يمحصوالت جد

 شود سازمان يوربهرهو  ييكارا شيافزا موجببتواند  دركلبه دنبال داشته باشد و  را ها هيرو

(Ireland et al., 2006 .)در  ديجد يها يفناورنشر اطالعات مربوط به  معتقدند پژوهشگران

 حال در مشابه يهانهیزمكه در حوزه و  ياست و محققان انيجر در يا ژهيو يهاحوزه

 افتيموجود در يهاشبكه قياطالعات را از طر نيا هعمد طور به ند،ا پژوهش دادن انجام

 ايكه افراد  است انيدر جر ييها در حوزه       معموال  ياطالعات تخصص نيا ن،يبنابرا ؛كنند يم

 نيا در شتریب ناني(. كارآفرKoners & Goffin, 2005مشابه دارند ) يپژوهش قيها عال سازمان

و  ياطالعات يهاشبكه ني. اپردازند يم میمستق ریغ يو گاه کيارتباط نزد يها به برقرار شبكه

بازار  يهافرصت يریگ شكلو  ديجد يها يفناورتوسعة  دربارة ياطالعات يحاو يپژوهش

 انیبن دانش ينيكارآفر يرا رو يدار يمعنعمده و  ریها تأث شبكه نيدر ا يریهستند. شكل قرارگ

وابسته است  يجار يها يفناورو  ها دهيا خالقانة بیبه ترك ديهرگونه اختراع جد رايز ،دارد

(Brannback et al.,2009كارآفر .)ارائة يدر راستا توانند يها م با علم بر فرصت ناني 

همكاران . برانبک و (Miller, 2007) شندباها مؤثر  از آن يبردار بهره يبرا ييراهكارها
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و توسعه توجه  قیدر تحق انیبن دانش ينيكارآفر به ه،یدر كشور ترك يقی( در تحق2009) 

آن در كنار بعد  يریگ شكل يمهم برا يعامل را يسازماننیو اشتراک دانش ب اند دهكر

 (.Brannback et al., 2009)اند  دهكر يمعرف كارآفرينانه گیري جهت

 

 ER&D وکارآفرینانه  گیريجهت ارتباط
از منابع دانشي  برداريبهرهگرايش راهبردي سازمان و چگونگي  بهكارآفرينانه  گیريجهت

اين  ،درواقع(. Teng, 2007دارد )كارآفريني اشاره  هايفرصتاز  برداريبهرهبراي كشف و 

 افزودةكارآفرينانه سبب افزايش ارزش  يبا ايجاد فضاي ها فرصتويژگي سازماني در تعقیب 

با  كارآفرينانه گیريجهتبا  ييها سازمان. شود يمدانشي براي عملكرد مطلوب سازماني  منابع

 شوند يمسبب كاربست دانش سازماني براي رسیدن به نوآوري  ،تقويت يادگیري سازماني

(Teng, 2007( يوآن و همكاران .)با انتقاد از مطالعات2009 )يو نوآور دانش رابطة فقطكه  ي 

-جهت از رتأثمدانش با عملكرد نوآورانه  تيريمد نیب ةرابط دادند نشان ،اند دهكررا مطالعه 

در  ينيرا مطرح كردند كه كارآفر يتئور نيا ها آن ،اساس نيبر ا است. هكارآفرينان گیري

گیري  جهت از رتأثم شدتبه نوآورانه يعملكردها قالب در دانش تبلور و ينيآفرارزش نديفرا

عنوان پردازشگران دانش  به انیبن دانش ناني(. كارآفرYuan et al., 2009است ) كارآفرينانه

 ها يو كاربست فناور بازارها دربارةرا با دانش  يو علم يافراد دانش فن نياند. ا شناخته شده

 يدیتول يها يفناور يهافیطو  يرا با توجه به ساختار سازمان دانش محدودةو  كنند يم قیتلف

( در تحقیقي در كشور 2006(. لي و همكاران )Brannback et al.,2009) دهند يم وندیپ

ها عاملي مهم در دستیابي به اهداف  سازمان كارآفرينانة گیريجهتتايوان نشان دادند 

در  نیز ( 2008(. هوانگ هیوي و همكاران )Li et al., 2006است ) بنیاندانشكارآفريني 

ست ها آن كارآفرينانة گیريجهتاز  تابعي هاقیتحقپژوهشي نشان دادند عملكرد نوآورانه در 

(Yong-Hui et al., 2008.) 

 

 ER&Dکاربست دانش و  ارتباط
 ,.Brannback et alاست ) يدیكل اریبس يفناور تيريدر مد ينيكارآفر محوربودندانش
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 زانیم ةكنندنییتع نهیزم نيسطح تجمع دانش سازمان در ا معتقدند( 2008(. چانگ و لي )2009

به دهد يم امكان ها سازمان به كاربست دانش (.Chang & Lee, 2008است ) يسازمان ينوآور

تغییرات  بهدر محصوالت و خدمات  شدهكسبدانش  دنكرمناسب و از طريق عملیاتي يشكل

مهم در  يعامل عنوان به انیبن دانش ينيكارآفر .(song et al., 2005دهند )پاسخ  جديدفناوري 

است بر آن  گذارریتأث اركان نيتر مهم ازو توسعه است و كاربست دانش  قیتحق تیموفق

(Skovvang, 2005.) دانش به  كاربست دادند نشان تحقیقي در ( 2013نارت )و  بوآتنگ

به منبع، ظرفیت جذب، اشتیاق كاركنان براي كاربست آن و فرهنگ  اعتماد مانندعواملي 

دانش جديد سبب افزايش يادگیري  جويو جست (.Boateng & Narteh, 2013است )وابسته 

كاربست دانش  يادگیري يبراو خلق فضايي براي كاركنان  شودميچگونگي كاربست دانش 

 (.هماناست )متغیرهاي مرتبط  ترينمهماز 

 

 ER&Dو  ورينوآ ارتباط

 يها كوششتمام  ةبلكه دربرگیرند ،مزيت رقابتي نیست كسببراي  يفعالیت فقط نوآوري

 يها يفناوركاربست  ةرندیدربرگ ينوآور. ستها فرصت جويو جست ةدربارفراگیر 

تحقیقات مشهور است.  يساز يتجارجديد بازار است كه به  يها فرصتدر  افتهي توسعه

در  تیكسب موفق يدر راستا نانهيمالحظات كارآفر ةجینت هاقیتحقموفق  يساز يتجار

 ,Slater & Mohr, 2006; Zahra & Nielsenاست )و توسعه  قیتحق نوآورانة كاركرد

 در فرايندي ينوآورنشان دادند تمركز بر  يپژوهش در( 2002گیلین )و  ينكچن (.2002

 .(Yencken & Gillin, 2002است ) مؤثرسازمان  كارآفريني بر سازمان

تحقیق و  ابعاد در انیبن دانش نينقش ابعاد كارآفر يحاضر با هدف بررس قیتحق ،اساس نيا بر

 :دارد توجه ريز خرد اهدافگرفت كه به  صورت كارآفرينانه توسعة

 انیبن دانش ينيكارآفر ةدهند شكلابعاد  يبند رتبه 

 انیبن دانش ينيكارآفر ابعاد يریگ اندازهابزار  اعتبارسنجي 

 نانهيكارآفر توسعةو  قیتحقبر  انیبن دانش ينيكارآفر دهندة شكلنقش ابعاد  يبررس 

 يكشاورز يها قیتحقبرونداد مطلوب نظام  عنوان به
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 تحقيق مفهومي چارچوب. 1 شكل

 

 تحقیق روش
 انجام ارتباطي ـ يلاست كه به روش ع يكاربرد يها قیتحقبه لحاظ هدف از نوع  قیتحق اين

 يآمار ةجامع. شد استفاده پیمايش روش از نیاز مورد اطالعات گردآوري براي و گرفت

 يها سازمان پژوهشگرانو  يعلم ئتیه ياعضا از نفر 2768 رندةیدربرگحاضر  قیتحق

 نیكشور و همچن سراسر وابستة يپژوهش يها ستگاهياو  ها استان يكشاورز يها قیتحق

آموزش و  قات،یوابسته به سازمان تحق يمل يكشاورز يپژوهششاغل در مراكز  پژوهشگران

 ييایجغراف بخشاز هر  يوزارت جهاد كشاورز يبند میتقس يةبر پا. است يكشاورز جيترو

 عنوان به 05/0دقت احتمالي  با نفر  320اساس فرمول كوكران  بر و شد استان انتخاب کي

 .شدند انتخاب مطالعه مورد نمونة

تیجمع اتیخصوص رندةیدربرگبخش بود كه  سهبا  ساختهمحقق يا پرسشنامه قیتحق ابزار

 كرتیل فیدر قالب ط ،انیبن دانش كارآفرينيو ابعاد  نانهيكارآفر توسعةو  قیابعاد تحق ،يشناخت

 ينيكارآفر دهندة لیتشك مكنون متغیر چهار رندةیدربرگ قیمستقل تحق يها سازهبود.  يبخش پنج

 يبردار بهره ;Yuan et al., 2009) (Brannback et al., 2009 هايمقیاسكه از  بود انیبن دانش

است.  نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق يژگيو بعد هفت رندةیدربرگ زین قیتحق وابستة متغیرشد. 

 سازمانيبين دانش اشتراك

 دانش كاربست

 كارآفرینانه گيريجهت

 نوآوري بر تمركز

 كارآفرينانه توسعة و تحقيق عملكرد
 

 فناوري عمر چرخة.افزایش 1
 فناوري پيچيدگي.كاهش 2
 فناوري تحوالت سرعت برآورد. 3
 افزوده ارزش.افزایش 4
سرمایه و محيطيزیست ریسك.كاهش 5

 گذاري
 پایدار نوآوري به دستيابي. 6

 بنياندانش كارآفريني ابعاد
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 شيخواسته شد عملكرد واحد خود را در ارتباط با افزا دهندگانپاسخاين منظور از  براي 

 شيافزا ،يبرآورد سرعت تحوالت فناور ،يفناور يدگیپچیكاهش پ ،يفناور عمر چرخة

ارزيابي  داريپا يو نوآور يگذار هيو سرما يطیمحستيز يهاسکيرارزش افزوده، كاهش 

و پس از برطرف آزمون شیپ يآمار نمونةاز  رونیب تینخست در جمع شده يكنند. ابزار طراح

 نییتع يشد. برا يو گردآور عيو ارسال با پست توز ياشكاالت آن به دو شكل حضور دنكر

شاخص  نییبه روش تع يصیتشخ ييصوري و سپس روا ييروايي پرسشنامه از روش روا

پرسشنامه از  يس زین ييايپا تعیین يبرا( استفاده شد. AVEشده ) استخراج انسيوار نیانگیم

 يهابخش يكرونباخ برا يآلفا بيمطالعه تكمیل شد و ضر مورد نمونةاز  رونیپژوهشگران ب

 يبرا يقابل قبول تیاز قابل قیتحق ابزارداد  نشان آن ريمقاد(. 1شد )جدول  محاسبه مذكور

 80/8 نسخة LISREL افزارنرماز  يپردازداده يبرا .اطالعات برخوردار است يگردآور

 .شد استفاده
 قيتحق مطالعةمورد  يها سازه یيایو پا یيروا ليتحل جینتا .1جدول 

 مطالعه مورد مكنون یهاصفت
 انسيوار نيانگيم بيضر

 (AVEشده )استخراج

مركب  ييايپا بيضر

(CR) >0/6 pc 

 یآلفا ييايپا بيضر

 كرونباخ

 87/0 91/0 87/0 ينوآور

 84/0 88/0 84/0 كارآفرینانه گيريجهت

 76/0 91/0 88/0 دانش كاربست

 84/0 95/0 94/0 يسازماننيب دانش اشتراك

 82/0 92/0 88/0 نانهیكارآفر توسعةو  قيتحق

 

 هایافته
 شناختییتعجم توصیف

درصد  19 و را مردان پاسخگوياندرصد از  81 دهد يمنشان  يشناختتیجمعاطالعات  يبررس

مورد مطالعه را مردان  ةغالب نمون شود يم مشخص نيبنابرا ؛اند داده لیزن تشك پژوهشگرانرا 

قرار  سال چهل تا يس يسن فیدر ط پژوهشگران شتریب ،سن ریمتغ مورد در. اند داده لیتشك

برابر  يسن نیانگی. ماست سال پنجاه يباال طبقةمربوط به  يسن طبقة نيكمتر نیداشتند و همچن
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 ها آن يلیمدرک تحص نيمورد مطالعه بر حسب آخر پژوهشگران يفراوان عيسال بود. توز 42 

 19/47نفر ) 151ارشد و  يكارشناس يلیمدرک تحص يدرصد( دارا 81/52نفر ) 169نشان داد 

 .بودند يدكتر يلیتحص مدرک يدارا( درصد

 

 استنباطی آمار نتایج
 ياستفاده شد. برا انیبن دانش ينيكارآفر يریگ اندازه ياز چهار بعد برا ،حاضر قیتحق در

 يبنا ريبا ز قایدقچهار بعد  نيا يریگ اندازه يمورد مطالعه برا رینوزده متغ ايآ نكهيا يبررس

برابر  KMOآزمون  مقداراستفاده شد.  ياكتشاف -يعامل لیتحل ازنه  ايخود تطابق دارند  يعامل

درصد  کيدر سطح  زیدارد. آزمون بارتلت ن نمونه حجم كفايتمحاسبه شد كه نشان از  70/0

دوران  يدارد. برا يعامل لیتحل دادن انجام يبرا ها داده ياز انسجام درون نشان واست  داريمعن

 (.2شد )جدول استفاده  ماكسياز روش وار زین يهمبستگ سيماتر

 
 

 انيبن دانش ينیكارآفر بعد يرهايمتغ ژةیو مقدار و يعامل بار. 2 جدول

 مقدار

 ژهيو

 بار

 عاملي
 مكنون متغير هاهیگو

03/2 

 حذف
 پژوهشگرانبا  را ها همؤسس ریدر سا يپژوهش يهاتیاولواطالعات مرتبط با  ،سازمان رانیمد

 گذارند يم انيدر م

ك
ترا

اش
 

ش
دان

 نيب 
مان

ساز
 ي

 حذف
 را ه ا  همؤسس   ریسا يپژوهش يهاتیاولواطالعات مربوط به  توانند يم يراحتبه پژوهشگران

 كنند منتقل رانیمد به

 ندامشتاق اريبس گریكدی از يريادگی به كشور يپژوهش مراكز و ها همؤسسمختلف  يهابخش 91/0

 پردازند يم دهیبه تبادل ا گریكدیبا  يراحتبه يمراكز مختلف پژوهش پژوهشگران حذف

90/0 
 قیمختلف تشو يپژوهش يهاطهيح نيب نيو همچن يمراكز پژوهش و ها همؤسس نيب يهمكار

 شود يم

1/4 

 يبخش كشاورز ازيمورد ن يها يفناورمركز در انتخاب  ای مؤسسه يهاقيتحق دانش كاربست 56/0

ت
بس

كار
 

ش
دان

 

51/0 
 يه ا پ روهه  ةش رفت يپ تیریم د  يه ا روشمرك ز در   ای  مؤسس ه   يهاقيتحق دانش كاربست

 يپژوهش

 موجود يها يفناورمركز در بهبود و اصالح  ای مؤسسه يهاقيتحق دانش كاربست 70/0

 انتقال يبرا يفناور يابیارز يارهايمع نیمركز در تدو ای مؤسسه يهاقيتحق دانش كاربست 83/0

 كشور يكشاورز يدر مراكز پژوهش يپژوهش ةنيزم هر نامصاحبمتخصصان  يريكارگ به 83/0

 موجود دانش دنكرياتيعمل در يپژوهش مراكز و ها همؤسس پژوهشگران تالش 82/0
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 انيبن دانش ينیكارآفر بعد يرهايمتغ ژةیو مقدار و يعامل بار. 2 جدول 

 مقدار

 ژهيو

 بار

 عاملي
 مكنون متغير هاهیگو

05/2 

 ها يو نوآور ها يفناورو توسعه، رشد  قيبر تحق يمراكز پژوهش و ها همؤسس رانیمد ديتأك 60/0

ت
جه

ي
ير

گ
انه 

رین
رآف

كا
 

 باال سكیبا ر دیجد يها يفناوربر  يگذار هیسرما يابر باال لیتما وجود 75/0

 ينانياطميب شرایطموجود در  يها يفناوردر  يشگاميبر پ نگرش 67/0

 دیجد يها يفناورمحصوالت، خدمات و  يدر معرف بودننیبهتركسب  يبرا تالش 50/0

2/2 

 دیجد يهاتيقابلبا  يكشاورز يها يفناور يساز يتجارو  خلق 72/0

ور
وآ

ن
 ي

67/0 
موج ود در بخ ش    يه ا  يفن اور با عملكرد باالتر نسبت به  يها يفناور يساز يتجارو  خلق

 يكشاورز

 يكشاورز يفناور توسعة ندیدر فرا نینو يهاروش يمعرف 64/0

 يكشاورز حوزةدر  دیجد يفن يهامهارت يو معرف خلق 50/0

نیب دانش اشتراک ،ينظر اتیدر ادب انیبن دانش ينيكارآفر مطالعةمورد  يهامحور از يكي

 ریآن انتخاب شدند كه سه متغ يریگ اندازه يبرا ریمتغ پنجحاضر  قیتحق دراست كه  يسازمان

 لیابعاد از تحل ريبا سا يبعد و داشتن بار عامل نيبا ا 5/0كمتر از  يعامل يهاربه علت داشتن با

 يهاتياولواطالعات مرتبط با  ،سازمان رانيمداست:  گونهنيا ریكنار گذاشته شدند. سه متغ

 يراحتبه پژوهشگران ،گذارند يم انیدر م پژوهشگرانبا  را ها همؤسس ريدر سا يپژوهش

منتقل كنند و  رانيرا به مد ها مؤسسه ريسا يپژوهش يهاتياولواطالعات مربوط به  توانند يم

 ،نهیزم ني. در اپردازند يم دهيبه تبادل ا گريكديبا  يراحتبه يپژوهشمراكز مختلف  پژوهشگران

استفاده شدند كه دو  يسازماننیاشتراک ب يریگ اندازه يبرا توجه انيشا يبا بار عامل ریدو متغ

 اریبس گريكدياز  يریادگيكشور به  يپژوهشو مراكز  ها مؤسسهمختلف  يهابخش ریمتغ

مختلف  يپژوهش يهاطهیح نیب نیو همچن يپژوهشو مراكز  ها مؤسسه نیب يو همكار اند مشتاق

كه  ریتعهد بر كاربست دانش، هر شش متغ يعني ،مطالعه مورد دوم بعد مورد در. شود يم قيتشو

 سازةرا با  يبار عامل نيشتریكرده بود، ب ينیبشیپدانش  كاربست سازة يریگ اندازه يمحقق برا

مركز در انتخاب  اي مؤسسه يهاقیتحق دانش كاربست شامل ریمتغ شش نيا. دادند نشان خود

مركز در  اي مؤسسه يها قیتحقكاربست دانش  ،يبخش كشاورز ازیمورد ن يها يفناور

مركز در  اي مؤسسه يها قیتحقكاربست دانش  ،يپژوهش يهاپروژه شرفتةیپ تيريمد يها روش

 نيمركز در تدو اي مؤسسه يها قیتحقموجود، كاربست دانش  يها يفناوربهبود و اصالح 

 ادامة
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در  يپژوهش نةیزمهر  نامصاحبمتخصصان  يریكارگ به انتقال، يبرا يفناور يابيارز يارهایمع 

  ياتیدر عمل يپژوهشو مراكز  ها مؤسسه پژوهشگرانكشور و تالش  يكشاورز يپژوهشمراكز 

 .نشد حذف يریمتغ چیه واست  موجود دانش دنكر  

نشان داد  ياكتشاف -يعامل لیتحل جينتا است،كارآفرينانه  گیريجهتمورد بعد سوم كه  در

به حذف  يازین و بودندبرخوردار  يياز دقت باال ييگرانيكارآفربعد  يریگ اندازه يبرا نشانگرها

و توسعه،  قیبر تحق يپژوهشو مراكز  ها مؤسسه رانيمد دیتأك شامل نشانگرها ني. استین کيچیه

 سکيبا ر ديجد يها يفناوربر  يگذار هيسرما يابر باال ليتما وجود ،ها ينوآورو  ها يفناوررشد 

نيبهتركسب  يو تالش برا ينانیاطميب شرايطموجود در  يها يفناوردر  يشگامیباال، نگرش بر پ

 يني. در مورد بعد چهارم كارآفراست ديجد يها يفناورمحصوالت، خدمات و  يدر معرف بودن

در قالب چهار  يو عملكرد يتيريو مد ينديفرا ينوآوربه شكل  ينوآورتمركز بر  زین انیبن دانش

 تیسازه قابل نيا يریگ اندازه يبرا نشانگرهانشان داد  يعامل لیتحل جينشانگر مد نظر بودند كه نتا

 نيسازه هستند. ا نيبا ا 5/0 يباال يبار عامل يهر چهار نشانگر دارا رايز داشتند، يمناسب صیتشخ

 يهاتیقابلبا  يكشاورز يها يفناور يساز يتجاردر مدل شامل خلق و  ماندهیچهار نشانگر باق

موجود در بخش  يها يفناوربا عملكرد باالتر نسبت به  يها يفناور يساز يتجارخلق و  د،يجد

 يو خلق و معرف يكشاورز يفناور توسعة نديدر فرا نينو يهاروش يمعرف ،يكشاورز

 نيا يبرا ياكتشاف يعامل لیتحل جينتا ،كل در. است يكشاورز حوزةدر  ديجد يفن يها مهارت

 انسيدرصد از وار 54 توجه انيشادرمجموع مقدار  ،يریگ اندازهبعد نشان داد چهار بعد مورد 

در بافت  ماندهیباق انسيوار برآوردو  يریگ اندازه. كنند يم ينیبشیپرا  انیبن دانش ينيكارآفر

 يساختار عامل نیدر ب نكهياز ا نانیپس از كسب اطم .است نبوده ريپذامكان موجود يها داده

 ،يپردازدادهقسمت از  نيچهار عامل مورد انتظار وجود دارد، در ا    قا یدق شدهيگردآور يها داده

 داد نشان نتايج. ندشدمطالعه  يریگ اندازهو در قالب مدل  زرلیل افزارنرمدر  يانتخاب ينشانگرها

 به توجه با را خود به مربوط ينشانگرها گريكدي كنار در يمفهوم مدل قالب در مطالعه مورد ابعاد

 لیمدل حاضر با استفاده از روش تحل رايز ،اند دهكر دیيأت يدرست به محقق نظر مورد ساختار

شد  انی         كه قبال  ب طورهمان .داشت مطلوبي برازش هايشاخصو  شد اجرا يدرستبه يديیتأ يعامل

 عمر چرخة شيمتغیر افزا هفت دربود كه  نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق ریمتغ ،قیتحق وابستة ریمتغ
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 شيافزا ،يبرآورد سرعت تحوالت فناور ،يفناور يدگیپچیكاهش پ شده،منتقل يها يفناور 

خالصه  داريپا يو نوآور يگذار هيو سرما يطیمحستيز يهاسکيرارزش افزوده، كاهش 

 افزارنرمدر  ریمس لیتحل ازباال  گانةهفتبر ابعاد  انیبن دانش ينيكارآفر اثرمطالعة  يبراشدند. 

 (.1استفاده شد )مدل  زرلیل

كاربست  ،يسازمان نیسه بعد اشتراک دانش ب آثار شودميمشخص  ،1مدل نتايج  براساس

 داريمعندرصد  کيدر سطح  نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق بركارآفرينانه  گیريجهتدانش و 

بعد  يبرا اما ،محاسبه شد 96/1از  شتریها ب آن ریمس بيضر يبرا شدهمحاسبه tمقدار  راياست، ز

 يبرازش برا ريمحاسبه شد. مقاد 96/1كمتر از  ریمس بيضر يبرا tمقدار  يتمركز بر نوآور

 GFIشاخص  رايز ،دارد يها برازش مناسب است كه مدل با داده نيا انگریب باال ریمس لیمدل تحل

نشان  بیاست كه به ترت 041/0مقدار  RMSEAو  99/0مقدار  NNFI، 97/0مقدار  يدارا

روابط    ا یثان ،است نمانده يباق يتوجه انيشا ماندةیباق انسيكووار سيماتر چی      اوال  ه دهند، يم

 .است شده كنترل يخوببهدر مدل  يریگ اندازه ي                      روابط است و ثالثا  خطا گرنشان يدرستبه ي   عل 

 
 نانهیكارآفر ةو توسع قيبر تحق انيبن دانش ينیكارآفر يرهاياثر متغ يمدل ساختار .1 مدل

 ياز اجزا يكيعنوان  به يسازمان نینشان داد اشتراک دانش ب ریمس لیتحل جينتا

و كسب ابعاد  يریگ شكل در يدار يمعن نقش ان،یبن دانش ينيكارآفر مفهوم دهندة لیتشك

آن باالتر از  يبرا tمقدار  رايز ،(t،20/0==03/3) دارد نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق گانة هفت
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 يو مراكز پژوهش ها مؤسسهگوناگون  يها بخش نیب يریادگيبه  اقیبرآورد شد. اشت 96/1 

 يپژوهش يها گستره نیب نیو همچن يو مراكز پژوهش ها مؤسسه نیب يبه همكار قيتشوكشور و 

 يژگيو يریگ سبب شكل كه انديسازمان نیب دانش اشتراک يعنوان نشانگرها گوناگون به

 .اندشده يكشاورز يها قیتحق يها سازمان توسعةو  قیتحق يها تینوآورانه در فعال

 
 ها آن يدار يبه همراه معن نانهیكارآفر ةتوسع و قيتحق بر انيبن دانش ينیكارآفر يرهايمتغ اثر. 3جدول 

 t P ردشدهااستاند ريمس بيضر ابعاد

 01/0 03/3 20/0** يسازماننيب دانش اشتراك

 01/0 05/5 36/0** دانش كاربست

 01/0 82/3 26/0** كارآفرینانه گيريجهت

 ns 56/0 03/0 ينوآور
 (t>96/1درصد خطا ) كی با نانيدرصد اطم 99در سطح  يدار يمعن ** 

 ياز اجزا گريد يكي عنوان بهنشان داد تعهد بر كاربست دانش،  ریمس لیتحل جينتا

و كسب ابعاد  يریگ شكلبر  يدار يمعن نقش يدارا ،انیبن دانش ينيكارآفر مفهوم دهندة لیتشك

آن باالتر از  يبرا tمقدار  راي(، زt،36/0==05/5است ) نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق گانة هفت

 نشيگزمركز در  اي ادیبن يها قیتحق برآمده ازكاربست دانش  شده است. برآورد 96/1

مركز در  اي مؤسسه يها قیتحقكاربست دانش  ،يبخش كشاورز ازین مورد يها يفناور

مركز در  اي مؤسسه يها قیتحقكاربست دانش  ،يپژوهش يها برنامه شرفتةیپ تيريمد يها روش

 نيمركز در تدو اي مؤسسه يها قیتحقموجود، كاربست دانش  يها يفناوربهبود و اصالح 

در  يپژوهش نةیزمهر  نامصاحبمتخصصان  يریكارگ به انتقال، يبرا يفناور يابيارز يارهایمع

ياتیدر عمل يپژوهشو مراكز  ها مؤسسه پژوهشگرانكشور و تالش  يكشاورز يپژوهشمراكز 

 يپژوهش يها مؤسسهتعهد به كاربست دانش را در  عنوان با يا نهیزمدانش موجود؛  دنكر

و  قیتحق نديدر فرا نانهيكارآفر يها يژگيو يریگ شكلآورده كه سبب  وجودبه يا گونه به

 .شده است يبخش كشاورز يها يفناور نةیزمتوسعه در 

 ياز اجزا گريد يكي عنوان به كارآفرينانه گیريجهتنشان داد  ریمس لیتحل جينتا
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و كسب ابعاد  يریگ شكلبر  يدار يمعناثر  يدارا ،انیبن دانش ينيكارآفر مفهوم دهندة لیتشك 

آن باالتر از  يبرا tمقدار  راي(، زt، 26/0==82/3است ) نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق گانة هفت

و  قیبر تحق يپژوهشو مراكز  ها مؤسسه رانيمد دیتأك ،رو نيا از شده است. برآورد 96/1

 ديجد يها يفناوربر  يگذار هيسرماباال بر  شيگراوجود  ،ها ينوآورو  ها يفناورتوسعه، رشد 

 يو تالش برا ياطمینانيب شرايطموجود در  يها يفناوردر  يشگامیباال، نگرش بر پ سکيبا ر

 گیريجهت ؛ديجد يها يفناورمحصوالت، خدمات و  يدر معرف بودننيبهتركسب 

 ينیبشیپدر  تواند يمآورده است كه  وجودبه يا گونه به يپژوهش يها مؤسسهدر  راكارآفرينانه 

بخش  يها يفناور نةیزمو توسعه در  قیتحق نديدر فرا نانهيكارآفر يها يژگيو راتییتغ

 .باشد مؤثر يكشاورز

 دهندة لیتشك ياز اجزا گريد يكي عنوان به -ينوآورنشان داد  ریمس لیتحل جينتا نیهمچن

 گانة هفتو كسب ابعاد  يریگ شكلبر  يدار يمعناثر  يدارا -انیبن دانش ينيكارآفر مفهوم

 يها قیتحق يها توان سازمان نيبراابن(؛ t،03/0==56/0) ستین نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق

عملكرد  يو ارتقا يموجود بخش كشاورز يها يبه فناور ديجد يهاتیقابل ارائةدر  يكشاورز

 نديفرادر  نينو يهاروش ييشناسا ها، يمرتبط با فناور يها يبا هدف كسب نوآور دیتول

 يو خلق و معرف يمؤثر فناور يزيربرنامهو  ينديفرا يبا تمركز بر نوآور يفناور توسعة

در بخش  نينو يوكارهاكسب حوزةدر  ژهيوبه يكشاورز حوزةدر  ديجد يفن يها مهارت

 در يمؤثراست كه بتواند نقش  دهینرس يامرحلههنوز به  ،يتيريمد يبا هدف نوآور يكشاورز

 چرخة شيبر افزا يمبتنباشد كه  داشتهمطالعه در پژوهش حاضر  مورد نوآورانة يعملكردها

ستيز سکيكاهش ر ،يگذار هيسرما سکيكاهش ر دار،يپا يكسب نوآور ها، يفناور عمر

 .باشد هايفناروو برآورد سرعت تحوالت  يدگیچیارزش افزوده، كاهش پ شيافزا ،يطیمح

 

 يریگجهینتو  بحث
 يهاتياولوسه نشانگر قراردادن اطالعات مرتبط با  ،يسازماننیب دانش اشتراک بعد مورد در

سازمان، انتقال اطالعات  رانيتوسط مد پژوهشگران اریاخت در ها مؤسسه ريدر سا يپژوهش

و تبادل  رانيمد اریاخت در پژوهشگرانتوسط  ها مؤسسه ريسا يپژوهش يهاتياولوبه  مربوط
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 نيبنابرا ؛دهند ينماز خود نشان  يدار يمعن نقش يپژوهشمراكز مختلف  پژوهشگران نیب دهيا 

نشان داد  ریمس لیتحل جي. نتاستین مندبهره ها تیخصوص نياز ا يسازماننیب دانش اشتراک بعد

ابعاد مورد مطالعه در  بر ييگرانيكارآفرو  يسازماننیب دانش اشتراک دانش، كاربستسه بعد 

 دانش، كاربست تیوضع ،گريد عبارتبه؛ دهند يمنشان  يدار يمعنو توسعه نقش  قیتحق

درحال حاضر  يكشاورز يها قیتحقدر نظام  ييگرانيكارآفرو  يسازماننیب دانش اشتراک

 را نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق گانة هفتبه ابعاد  دنیرس يبراالزم  لیاست كه پتانس يا گونه به

ابعاد  يریگ شكلانتظار  توان يم ها آن يو ارتقا رهایمتغ نيا تیوضع تيو با حفظ و تقو دارند

 ،ينديفرا ينوآور نقش نبودنپژوهش حاضر،  بارز افتةيرا داشت.  نانهيكارآفر توسعةو  قیتحق

 ياساس ينقش نكهيا با است نانهيكارآفر توسعةو  قیابعاد تحق يریگ شكلدر  يفناورو  يتيريمد

 .دارد انیبن دانش ينيكارآفر يریگ شكلدر 

 يها يفناور يساز يتجاركشور به لحاظ خلق و  يكشاورز يها قیتحق نظام ،نيبنابرا 

موجود در بخش  يها يفناورو عملكرد باالتر نسبت به  ديجد يهاتیقابلبا  يكشاورز

 يو خلق و معرف يكشاورز يفناور توسعة نديدر فرا نينو يهاروش يمعرف ،يكشاورز

 ،است بهبود يسازوكارها ارائةو  يبررس ازمندین ؛يكشاورز حوزةدر  ديجد يفن يها مهارت

محصوالت در قالب  بهدانش  مبدل هستة ينوعبهكه  انیبن دانش نيكارآفر يبعد اساس نيا رايز

 تیوضع ،درحال حاضر ،ديآ يم شماربه نينو يها يفناورخلق  ايموجود  يها يفناوراصالح 

 يكشاورز يها قیتحق نظام آنچه ،حاضر درحال .است شتریتوجه ب ازمندیندارد و ن يمطلوب

و تجارب  ها دهيا تبادل يبرا يو سازمان يبخشنیب يهايهمكار نداشتن روست هبا آن روب شتریب

 است. يفناورو  ينديفرا ،يتيريبه لحاظ مد يپژوهش يهاتیفعالدر  ينوآور نداشتنو سپس 

 توسعةبر عملكرد تحقیق و  سازمانيبین دانش اشتراک داد نشان آماري سازيمدل نتیجة

 هدف با يپژوهش يها در سازمان يساز لزوم شبكه نةیزمدر  جهینت ني. ااست مؤثر كارآفرينانه

 با پژوهش ها يپژوهشگران و رشد نوآور نیب دهينقش تبادل ا نةیزم در ،ها ينوآور گسترش

Hong et al.,، (2010 )با  يپژوهش يها يپژوهشگران و نوآور نینشر دانش ب مورددر

در  تیو موفق يسازماننیاشتراک دانش ب رةدرباLeitner And Warden, ، (2004 )پژوهش

مشخص شد  ،همچنین. دارد يهمخوان  Skovvang  (2005)با پژوهش  ديجد يها يفناور ارائة
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 داريمعنيو  مثبت رابطة كارآفرينانه توسعةبین تعهد بر كاربست دانش و عملكرد تحقیق و  

 يهمخوان Yang et al (2010) Jimenez et al (2008)  يها قیتحق جيكه با نتا دارد وجود

 ةتوسع و تحقیق عملكردبا  و مثبتي دارمعني ةرابط داراي نیز كارآفرينانه گیريجهت دارد.

 Yuan et al (2009) Yong-Hui et al (2008)، Li et يها قیتحق جيكه با نتا كارآفرينانه بود

al((2006 ينوآور تیدر موفق ياساس يكارآفرينانه را عنصر گیريدارد كه جهت يهمخوان 

 هايمؤلفهيكي از  عنوانبهاند. نتايج تحقیق در اين زمینه نشان داد نوآوري  سازماني دانسته

 دهد ينمرا نشان  داريمعنينقش  كارآفرينانه توسعةبر عملكرد تحقیق و  بنیاندانش كارآفريني

 Jimenez et al (2008) Slater & Mohr (2006) Hult et al (2003) هاي  پژوهش جينتا با كه

توجه به اينكه نظام فناروي كشاورزي  با كرداستنباط  توانمي ،نهیزمندارد. در اين  يهمخوان

 توان  كند،مي تأكیدجاري  هايفناوري توسعةمتكي باشد بر  هانوآوريكشور بیشتر از آنكه بر 

عملكرد  ةكنندتعیینبیشتر بعد تبادل دانش بین واحدها  و نداردكافي براي پذيرش نوآوري 

 واحدهاي تحقیقاتي در اين حوزه است.

 

 شنهادهایپ
 کينه  -ضرورت کي توسعه و قیتحق نوآورانةبه بروندادهاي  دستیابيتحقق  نجاكهآ از

 يهاشاخصبه  دنیرس ،كشور است يكشاورز يفناور مطلوب توسعةبه  دنیرس يبرا -انتخاب

 توسعه و قیتحق از نسل نيا به دنیرس يبرا ياز عوامل اساس يكيكه  انیبن دانش ينيكارآفر

در  يسازشبكه. شودمي محسوب ييغذا تیو كسب امن يمل توسعةدر  يمل يضرورت است،

نیب دانش اشتراک قالب در حاضر قیاست كه در تحق يدیكل ياصل انیبن دانش نيكارآفر

 يها قیتحقمورد نظام  نينشان داد در ا جيو نتا شدتوجه  آن به جيو كاربست نتا يسازمان

 ؛است استوارمحور  نيبر ا زین قیتحق نيا يشنهادهایاست و پ يتوجه جد ازمندین يكشاورز

 :شود يم ارائه ريز يشنهادهایپ قیتحق يهاافتهي براساس نيبنابرا

 ييشناسا رامونیپ يكشاورزو كارشناسان  نظرانصاحب ينظرهااز  شتریب استفادة 

در  يفناور تيريدر مد تیموفق يارهایمع قیدق فيو تعر يبخش كشاورز يهافرصت

 .در سطح خرد يفناورسطح كالن و انتقال 
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 از  -يخارج و يداخل يها مجلهقالب نشر در  در -يپژوهش يدستاوردها يبند رتبه رییتغ

 .است يو دانشگاه يپژوهش يها نظام يادیبن يها ضعفاز  يكيكه  تیفیبه ك تیكم

 ارزشو در ادامه حذف  يداخل پژوهش يها مقاله يعلم ارزش يبررس تیفیك شيافزا 

 ئتیه يو اعضا پژوهشگران يبند رتبه يبرا يفرامل يها مجلهدر  مقاالت ارائة شتریب

از  پژوهشگران يپژوهش يهاتياولو شيگرا رییتغ يراستا در ،يپژوهشمراكز  يعلم

 .يمل يازهایبه ن يجهان قيعال

 يكاربرد يهاطرحاز  شتریب تيحما يبرامناسب  يدهپاداشاز نظام  استفاده. 

 يو دستاوردها دادن انجام درحال يهاپژوهشمرتبط با  يبانک اطالعات ياندازراه 

 يبا دسترس يمل نترنتيا يدر فضا رانيا يكشاورز يها قیتحقدر نظام  يپژوهش

 .يپژوهش يها مؤسسهو  ها دانشگاه

  پژوهشگران نیب يپژوهش يهادهياتبادل  لیتسه يبرا يفكر تینظام مالك دنكرنهينهاد 

  محقق. يانسان يرویتمام ن يو استفاده از توانمند
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